
တောင်သူလယ်သမားအခွင့်အတေးကာကွယ်တေးနှင့် အကျ ိုးစီးပွားမမှင့်ေင်တေးဥပတေကုိ 

ေေုိယအကကိမ် မပင်ဆင်သည့်ဥပတေ  

(၂၀၁၈ ခုနစှ်၊ မပည်တောငစ်ုလွှေ်တော်ဥပတေအမှေ်  ၃၆။) 

၁၃၈၀ ပြည့်နှစ်၊ နတ်တတာ်လဆန်း  ၁၁ ရက် 

(၂၀၁၈ ခုနစှ်၊ ဒီဇငဘ်ာလ  ၁၈   ရက်) 

 ပြည်တောင်စုလွှတ်တတာ်သည် ဤဥြတဒကို ပြဋ္ဌာန်းလိုက်သည်။ 

၁။ ဤဥြတဒကုိ တတာင်သူလယ်သမားအခွင့်အတရးကာကွယ်တရးနှင့် အကျ ိုးစီးြွားပမှင့်တင်တရးဥြတဒကုိ 

ဒုတိယအကကိမ် ပြငဆ်င်သည့်ဥြတဒ ဟ ုတခါ်တွင်တစရမည်။ 

၂။ တတာင်သူလယ်သမားအခွင့်အတရးကာကွယ်တရးနှင့် အကျ ိုးစီးြွားပမှင့်တင်တရးဥြတဒတွင်ြါရိှတသာ 

“လယ်ယာစုိက်ပျ ိုးရေးနှင့်ဆည်ရ ြောင်းဝန်ကကီးဌာန” ဆုိသည့်စကားေပ်ကုိ “စုိက်ပျ ိုးရေး၊ ရြေွေး ြေူရေးနှင့် 

ဆည်ရ ြောငး်ဝန်ကကီးဌာန” ဆိုသည့်စကားေပ် ြင့်လည်းရကာငး်၊ “ ပည်ရောင်စုအစိုးေအြွေဲ့” ဆိုသည့် 

စကားေပ်ကို “အစိုးေအြွေဲ့” ဆိုသည့်စကားေပ် ြင့်လည်းရကာငး် အသီးသီး အစားေိုးေြေည်။ 

၃။  ရောင်သူလယ်သြေားအခွေင့်အရေးကာကွေယ်ရေးနှင့် အကျ ိုးစီးပွေား ြေှင့်ေင်ရေးဥပရေ ပုေ်ြေ ၃၊ 

ပုေြ်ေခွေဲ (င) ၏ ရနာက်ေွေင် ပုေြ်ေခွေဲ (စ) နှင့် (ဆ) အ ြစ် ရအာက်ပါအေိုငး်  ြည့်စွေက်ေြေည် - 

“( စ ) လယ်ယာတပမသိမ်းဆည်းခံရမှုနှင့်ြတ်သက်၍ တတာင်သူလယ်သမားများ မနစ်နာတစတရး 

အတွက် ကူညီတဆာင်ရွက်တြးရန်နှင့် လယ်ယာတပမလုြ်ြုိင်ခွင့် လံုခခုံစိတ်ချတရးအတွက် 

ကာကွယ်တဆာငရွ်က်တြးရန်၊  

 (ဆ) တတာင်သူလယ်သမားအဖဲွ့အစည်းဆုိင်ရာ ဥြတဒတစ်ရြ် တြါ်တြါက်လာတစတရး ဦးတည် 

တဆာင်ရွက်ရန်။” 

၄။  ရောင်သူလယ်သြေားအခွေင့်အရေးကာကွေယ်ရေးနှင့် အကျ ိုးစီးပွေား ြှေင့်ေင်ရေးဥပရေ ပုေ်ြေ ၄ ၏ 

ရ ခဆင်းနှင့် ပုေ်ြေခွေဲ (ဂ) ေ့ုိကုိ ရအာက်ပါအေိုငး် အစားေိုးေြေည် - 

 “၄။ အစုိးရအဖဲွ့သည် တတာင်သူလယ်သမားအခွင့်အတရးကာကွယ်တရးနှင့် အကျ ိးုစီးြွားပမှင့်တင်တရး 

လုြ်ငန်းများကုိ တဆာင်ရွက်နုိင်ရန် ဦးတဆာင်အဖဲွ့ကုိ ဒုတိယသမ္မတတစ်ဦးအား ဦးတဆာင်တစပြီး 

တအာက်ြါြဂု္ဂိုလ်များပဖင့် ဖွဲ့စည်းရမည် - 

 ( ဂ ) တတာင်သူလယ်သမားများအား ကုိယ်စားပြုတသာအဖဲွ့အစည်းများနှင့် သင့်တလျာ်တသာ 

အပခားအဖဲွ့အစည်းများမှြုဂ္ဂိုလ်များ၊ လုြ်ငန်းအတတွ့အကကုံရိှတသာ ပြင်ြြုဂ္ဂိုလ်များ။” 
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၅။ တတာင်သူလယ်သမားအခွင့်အတရးကာကွယ်တရးနှင့် အကျ ိုးစီးြွားပမှင့်တင်တရးဥြတဒ ြုဒ်မ ၄ ၏ 

တနာက်တွင်  ြုဒ်မ ၄-က အပဖစ် တအာက်ြါအတိုငး် ပဖည့်စွက်ရမည် - 

“၄-က။ အစိုးရအဖဲွ့သည် ြုဒ်မ ၄ အရ ဖွဲ့စည်းတသာ ဦးတဆာငအ်ဖွဲ့ကို လိအုြ်ြါက ပြငဆ်င် 

ဖွဲ့စည်းနိုင်သည်။” 

၆။  ရောင်သူလယ်သြေားအခွေင့်အရေးကာကွေယ်ရေးနှင့် အကျ ိုးစီးပွေား ြှေင့်ေင်ရေးဥပရေ ပုေ်ြေ ၅ ေွေင်-  

 (က) ပုေြ်ေခွေဲ (က)၊ (ခ) နှင့် (ဂ) ေို့ကို ရအာက်ပါအေိုငး် အစားေိုးေြေည် -  

 “(က) ရောင်သူလယ်သြေားြေျားအေွေက် အကျ ိုးစီးပွေား ြစ်ေွေန်းရစရသာ သီးနံှစုိက်ပျ ိုး ခင်း 

နှင့်ေိေစ္ဆာန်ရြေွေး ြေူ ခငး်လုပ်ငန်းေို့ကို ဥပရေနှင့်အညီ လွေေ်လပစ်ွော ေုေ်လုပ် 

ရောငး်ချနုိငေ်န် ကူညီရဆာင်ေွက် ခငး်၊  

  ( ခ ) ရေသနှင့်ကုိက်ညီရသာ သီးနံှပံုစံ၊ သီးနံှအမျ ိုးအစားနှင့် ေိေစ္ဆာန်အြေျ ိုးအစားကုိ 

ြေှန်ကန်စွော ရေွးချယ်စိုက်ပျ ိုးရြေွေး ြေူနုိင်ေန် ပညာရပး ခငး်၊ 

 ( ဂ ) ရောင်သူလယ်သြေားြေျားအား စိုက်ပျ ိုးေုေ်လုပ်ြေှုလုပ်ငန်း သ့ုိြေဟုေ် ရြေွေး ြေူ 

ေုေ်လုပ်ြေှုလုပ်ငန်းအေွေက် လိုအပ်သည့်အချနိ်၌ ရချးရငွေနှင့်အကူအညီြေျား 

ေေိှေန် စီစဉ်ရဆာငေွ်က်ရပး ခငး်၊” 

 ( ခ ) ပုေြ်ေခွေဲ (ည) ၏ ရနာက်ေွေင် ပုေ်ြေခွေဲ (ဋ) အ ြစ် ရအာကပ်ါအေိုငး်  ြည့်စွေက်ေြေည်- 

 “( ဋ ) တတာင်သူလယ်သမားအဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ ဥြတဒတစ်ရြ်တြါ်တြါက်လာတစတရး 

အတွက် သက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖဲွ့အစညး်များနှင့် တြါငး်စြ်ညိှနှိုင်း 

တဆာင်ရွက်တြးပခငး်၊” 

 ( ဂ ) မူလြုဒ်မခွဲ (ဋ)၊ (ဌ) နှင့် (ဍ) တို့ကို ြုဒ်မခွဲ (ဌ)၊ (ဍ) နှင့် (ဎ) တို့အပဖစ် ပြင်ဆင်ပြီး 

ပြန်လည်အမှတ်စဉ်ေားသည့် ြုဒမ်ခွဲ (ဍ) ကိ ုတအာက်ြါအတိုငး် အစားေိုးရမည်- 

 “( ဍ ) သဘာဝရဘးအန္တောယ်ရ ကာင့်ရသာ်လည်းရကာင်း၊ ပုိးြေွှားရောဂါကျရောက်ြေှုနှင့် 

အ ခားအရ ကာင်းြေျားရ ကာင့်ရသာ်လည်းရကာင်း လယ်ယာရ ြေနှင့် စုိက်ပျ ိုးသီးနံှ 

ေိခုိက်ပျက်စီးြေှုကုိ ြစ်ရစ၊ ငါးရြေွေးကန် သ့ုိြေဟုေ် ရြေွေး ြေူရေးခခံနှင့် ရြေွေး ြေူသည့် 

ေိေစ္ဆာန် ေိခိုက်ပျက်စီးြေှုကို ြစ်ရစ ကကုံရေွေ့ေရသာ လုပ်ကွေက်ငယ်ရောငသ်ူ 

လယ်သြေားြေျားအား ဦးစားရပးကူညီရောက်ပံ ့ခင်း၊” 

(ဃ) ပြန်လည်အမှတ်စဉ်ေားသည့် ြုဒ်မခဲွ (ဎ) ၏ တနာက်တွင် ြုဒ်မခဲွ (ဏ) အပဖစ် တအာက်ြါ 

အတိုငး် ပဖည့်စွက်ရမည် - 

 “(ဏ) လိအုပ်သည့် ဝန်ေြေ်းြွေဲ့စည်းြေှုေေိှရေး၊ ဝန်ေြေ်းအေည်အရသွေးနှင့် ကျွြေ်းကျင်ြေှု 

 ြှေင့်ေင်ရေး၊ လယ်ယာေုေ်ကုန်ြေျားအေွေက် ရကာင်းြေွေန်ရသာ စုိက်ပျ ိုးရေးနှင့် 
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ရြေွေး ြေူရေးကျင့်စဉ် လက်ြေှေ်ြေျားနှင့်လိုအပ်ရသာ ရောက်ခံချက်ြေျားေေိှရေး၊ 

ရောင်သူလယ်သြေားြေျားအား ဥပရေနှင့်အညီ အခွေင့်အရေးြေျားေေိှရေးဆိုင်ော 

ကိစ္စေပ်ြေျားကို သက်ဆိုင်ောအစိုးေဌာန၊ အစိုးေအြွေဲ့အစည်းြေျားနှင့် ရပါငး်စပ် 

ညိှနှိုင်းရဆာင်ေွက် ခငး်။” 

၇။  ရောင်သူလယ်သြေားအခွေင့်အရေးကာကွေယ်ရေးနှင့် အကျ ိုးစီးပွေား ြှေင့်ေင်ရေးဥပရေ ပုေ်ြေ  ၆ ေွေင် - 

 (က) ပုေြ်ေခွေဲ (ခ) ကို ရအာကပ်ါအေိုငး် အစားေိးုေြေည် - 

 “( ခ ) လယ်ယာေုေ်ကုန် စီြေံခန့်ခွေဲရေးအြွေဲ့ကေင် ပရသာ ဝယ်ယူြေည့် လယ်ယာ 

ေုေ်ကုန်အြေျ ိုးအစားနှင့် ဝယ်ယူြေည့်အစီအစဉ်ေို့ကိုစိစစ်၍ အစိုးေအြွေဲ့သို့ 

ေင ်ပေြေည်။” 

 ( ခ ) ြုဒမ်ခွဲ (ခ) ၏တနာက်တွင် ြုဒမ်ခွဲ (ဂ) အပဖစ် တအာက်ြါအတိုငး် ပဖည့်စွက်ရမည် - 

 “( ဂ ) ြုဒ်မခဲွ (က) အရ ဖဲွ့စည်းသည့် လယ်ယာေုတ်ကုန်စီမံခန့်ခဲွတရးအဖဲွ့ကုိ  လုိအြ်ြါက 

ပြငဆ်င်ဖွဲ့စည်းနုိင်သည်။” 

၈။    တတာင်သူလယ်သမားအခွင့်အတရးကာကွယ်တရးနှင့် အကျ ိုးစီးြွားပမှင့်တင်တရးဥြတဒ ြုဒ်မ ၇ ကုိ 

တအာက်ြါအတိုင်း အစားေိးုရမည်- 

“၇။  ဦးရဆာင်အြွေဲ့သည်-  

 (က) ဤဥပရေ၏ ေည်ေွယ်ချက်နှင့် ဦးရဆာင်အြွေဲ့၏ လုပ်ငန်းောဝန်ြေျားကုိ အရကာင် 

အေည်ရြာ်ရဆာင်ေွက်ောေွေင် လုိအပ်သည့်လုပ်ငန်းရကာ်ြေေီ သ့ုိြေဟုေ် လုပ်ငန်း 

အြွေဲ့ကို ေိုင်းရေသကကီး သ့ုိြေဟုေ်  ပည်နယ်အစိုးေအြွေဲ့၊  ပည်ရောင်စုနယ်ရ ြေ 

ဆိုင်ော အုပ်ချုပ်ြေှုအြွေဲ့အစည်းေို့ြေှ သင့်ရလျာ်ရသာပုဂ္ဂိုလ်ြေျားနှင့် လုြ်ငန်း 

အတတွ့အကကုံရိှတသာ ပြငြ်ြုဂ္ဂိုလ်ြေျား ြင့် ြွေဲ့စည်းောဝန်ရပးအပ်ေြေည်။ 

( ခ )  ြုဒမ်ခွဲ (က) အရ ဖွဲ့စည်းတသာ လုြ်ငန်းတကာ်မတီ သ့ုိမဟုတ် လုြ်ငန်းအဖဲွ့ကို 

လိအုြ်ြါက ပြငဆ်င်ဖွဲ့စည်းနုိင်သည်။” 

၉။ တတာင်သူလယ်သမားအခွင့်အတရးကာကွယ်တရးနှင့် အကျ ိုးစီးြွားပမှင့်တင်တရးဥြတဒ ြုဒ်မ ၈ တွင် - 

(က) ပုေြ်ေခွေဲ (က) ေွေင်ပါေိှသည့် “လွေေ်လပစ်ွော” ဆိုသည့်စကားေပ်ကို “သက်ဆိုင်ောဥပရေ 

နှင့်အညီ” ဆိုသည့်စကားေပ် ြင့် အစားေိုးေြေည်။ 

 ( ခ ) ြုဒမ်ခွဲ (ခ) ကိ ုတအာကြ်ါအတိုငး် အစားေိုးရမည် - 

“( ခ )  သက်ဆုိင်ရာလုြ်ငန်းအလုိက် သင့်တင့်တသာ စုိက်ြျ ိုးတရးစရိတ် တချးတငွ၊ တမွးပမူတရး 

စရိတ်တချးတငွများ တချးယူခွင်၊့” 
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 ( ဂ ) ြုဒမ်ခွဲ (င) ၏ တနာက်တွင် ြုဒမ်ခွဲ (စ) အပဖစ် တအာက်ြါအတိုငး် ပဖည့်စွက်ရမည် - 

 “( စ ) တဒသခံတိုငး်ရငး်သားများ၏ ရိုးရာယဉ်တကျးမှု ဓတလ့ေံုးတမ်းစဉ်လာများအရ 

သတ်မှတ်ေားသည့် စုိက်ြျ ိုးတပမများကုိ တည်ဆဲဥြတဒများနှင့်အညီ အသံုးချြုိင်ခွင့်။” 

၁၀။ တတာင်သူလယ်သမား အခွင့်အတရးကာကွယ်တရးနှင့် အကျ ိုးစီးြွားပမှင့်တင်တရးဥြတဒ ြုဒ်မ ၉ တွင် - 

 (က) ြုဒ်မခဲွ (ဂ) တွင် ြါရိှသည့် “တတာင်သူလယ်သမားများ စုိက်ြျ ိုးေုတ်လုြ်သည့် တကာက်ြဲ 

သီးနံှများ” ဆုိသည့်စကားရြ်ကုိ “တတာင်သူလယ်သမားများ၏ လယ်ယာေုတ်ကုန်များ” 

ဆိုသည့်စကားရြ်ပဖင့် အစားေိးုရမည်။ 

 ( ခ ) ြုဒ်မခဲွ (င) ၏ တနာက်တွင် ြုဒ်မခဲွ (စ) နှင့် (ဆ) အပဖစ် တအာက်ြါအတုိင်း ပဖည့်စွက်ရမည် - 

 “( စ )  ပည်ပြေှေေားြေဝငေ်င်သွေင်းလာရသာ လယ်ယာေေု်ကုန်ြေျားနှင့်စပ်လျဉ်း၍ 

ဥပရေနှင့်အညီ အရေးယူနုိင်ရေးအေွေက် တွန်းအားတြးရဆာင်ေွက်ရပး ခငး်၊ 

   (ဆ)  စိုက်ြျ ိုးတရးလုြ်ငန်းနှင့် တမွးပမူတရးလုြ်ငန်းများအတွက် ြျ ိုးြင်၊ မျ ိုးတစ့၊ မျ ိုး၊ 

သားတြါက်၊ တပမဩဇာ၊ ြုိးသတ်တဆး၊ တမွးပမူတရးအစာနှင့် တဆးဝါးစသည်တ့ုိကုိ 

အရည်အတသွးပြည့်မီပြီး တေးနှုန်းမှန်ကန်စွာရရိှတစရန် ကကီးကကြ်ကူညီတဆာင်ရွက် 

တြးပခငး်။” 

၁၁။ တတာင်သူလယ်သမားအခွင့်အတရးကာကွယ်တရးနှင့် အကျ ိုးစီးြွားပမှင့်တင်တရးဥြတဒ ြုဒ်မ ၁၁ ကုိ 

တအာက်ြါအတိုင်း အစားေိးုရမည် -  

“၁၁။ ဦးတဆာင်အဖဲွ့သည် လက်မှုလယ်ယာမှ စက်မှုလယ်ယာသ့ုိ ကူးတပြာင်းနုိင်တရးအတွက် 

လည်းတကာင်း၊ မိရုိးဖလာတမွးပမူတရးမှ စနစ်တကျ တမွးပမူတရးလုြ်ကုိင်နုိင်တရးအတွက်လည်းတကာင်း 

လိုအြ်တသာ နည်းြညာ၊ အရင်းအနှီး၊ စက်ြစ္စည်းနှင့် ကုန်ကကမ်း အစရှိသည်တို့ကို ညှိနှိုင်း 

ပဖည့်ဆည်းတဆာငရ်ွက်တြးရမည်။” 

၁၂။  ရောင်သူလယ်သြေားအခွေင့်အရေးကာကွေယ်ရေးနှင့် အကျ ိုးစီးပွေား ြှေင့်ေင်ရေးဥပရေ ပုေ်ြေ ၁၃ ကုိ 

ရအာက်ပါအေိုင်း အစားေိးုေြေည်- 

“၁၃။ ဦးရဆာင်အြွေဲ့သည် ရောငသ်ူလယ်သြေားြေျား၏ စိုက်ပျ ိုးရေးလုပ်ငန်းနှင့် ရြေွေး ြေူရေး 

လုပ်ငန်းြေျားလုပ်ကိုင်ောေွေင် သင့်ေင့်ရသာ အေင်းအနှီးေေှိရေးအေွေက် နှစ်စဉ်၊ နှစ်ေိုနှင့် 

နှစ်ေှည်ရချးရငွေြေျားကို  ပည်ရောင်စုေန်ပုံရငွေရဘာင်အေွေင်းြေှ ေုေ်ရချး ခင်း၊ လိုအပ်ရသာ 

အကူအညီနှင့် အရောက်အပ့ံြေျားရပး ခင်းေ့ုိကုိ  ပုလုပ်နုိင်ေန် အစုိးေအြွေဲ့ြှေေစ်ဆင့်  ပည်ရောင်စု 

လွှေ်ရော်၏ ခွေင့် ပုချက်ေယူရဆာင်ေွက်ေြေည်။” 
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၁၃။ တတာင်သူလယ်သမားအခွင့်အတရးကာကွယ်တရးနှင့် အကျ ိုးစီးြွားပမှင့်တင်တရးဥြတဒ ြုဒ်မ ၁၆ ကုိ 

တအာက်ြါအတိုင်း အစားေိးုရမည် - 

“၁၆။ ဦးတဆာင်အဖဲွ့သည် - 

(က) တချးတငွ၊  အကူအညီ၊  အတောက်အြ့ံနှင့်သင့်တင့်တသာ အရင်းအနီှးများကုိ တည်ဆဲ 

ဥြတဒတစ်ရြ်ရြ်အရ ခံစားခွင့်ရိှသည့် တတာင်သူလယ်သမားများလက်ဝယ်သို့ 

အပြည့်အဝရရှိတစရန် စီမံတဆာင်ရွက်ရမည်။  

( ခ ) အစုိးရကသတ်မှတ်ခွင့်ပြုသည့်ဘဏ် သ့ုိမဟုတ် တတာင်သူလယ်သမားများ အကျ ိုး 

စီးြွားအလို့ငှာ တချးတငွလုြ်ငန်းတဆာင်ရွက်ရန် အေူးကိစ္စရြ်အပဖစ် စညး်မျဉ်း၊ 

စညး်ကမ်းများနှင့်အညီ အစိုးရက သတ်မှတ်ခွင့်ပြုသည့်ကုမ္ပဏီ၊ အသင်းအဖဲွ့ 

သ့ုိမဟုတ် အဖဲွ့အစည်းမှ နှစ်စဉ်၊ နှစ်တုိနှင့် နှစ်ရှည် တချးတငွများေုတ်တချးပခင်း 

နှင့်ပြန်လည်တြးဆြ်ပခင်းတ့ုိကုိ လုိအြ်ြါက တြါင်းစြ်ညိှနှိုင်း တဆာင်ရွက်တြးရမည်။” 

၁၄။  ရောင်သူလယ်သြေားအခွေင့်အရေးကာကွေယ်ရေးနှင့် အကျ ိုးစီးပွေား ြှေင့်ေင်ရေးဥပရေ ပုေ်ြေ ၁၈ ေွေင် 

ပါေိှသည့် “ဦးရဆာင်အြွေဲ့သည် ြေျ ိုးရစ့၊” ဆိုသည့်စကားေပ်ကို “ဦးရဆာင်အြွေဲ့သည် ြျ ိုးြင်၊ ြေျ ိုးရစ့၊ 

မျ ိုးနှင့် သားတြါက်များ၊” ဆုိသည့်စကားေပ် ြင့်လည်းရကာင်း၊ “အာြေခံ စံချန်ိစံညွှန်းချ ို့ယွေင်းြေှု၊” ဆုိသည့် 

စကားေပ်ကို “အာြေခံစံချနိ်စံညွှန်းချ ို့ယွေင်းြေှု သို့ြေဟုေ်” ဆိုသည့်စကားေပ် ြင့်လည်းရကာင်း 

အစားေိုးေြေည်။ 

၁၅။ တတာင်သူလယ်သမားအခွင့်အတရးကာကွယ်တရးနှင့် အကျ ိုးစီးြွားပမှင့်တင်တရးဥြတဒ ြုဒ်မ ၂၀ တွင် - 

 (က) ြုဒမ်ခွဲ (က) ကိ ုတအာက်ြါအတိုငး် အစားေိုးရမည် - 

 “(က) ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍြေှ အေည်အရသွေးြေီသည့် ြျ ိုးြင်၊ မျ ိုးတစ့၊ ြေျ ိုးနှင့် သားတြါက် 

သုရေသနလုပ်ငန်းနှင့် ေုေ်လုပ်သည့်လုပ်ငန်းြေျား ြွေံ့ဖြိုးေုိးေက်လာရေးကုိ 

အားရပးကူညီ ခငး်၊” 

 ( ခ ) ပုေြ်ေခွေဲ (င) နှင့် (စ) တိုက့ို ရအာကပ်ါအေိုငး် အစားေိးုေြေည် - 

  “( င ) တတာင်သူလယ်သမားများ လိအုြ်တသာ လယ်ယာလြု်ငန်းသုံးနှင့်  တမွးပမူတရး 

လုြ်ငန်းသံုး စက်ကိရိယာနှင့်ြစ္စည်းများကုိ အရစ်ကျဝယ်ယူရရိှနုိင်တရးအတွက် 

သက်ဆုိင်ရာ တငွတရးတကကးတရးအဖဲွ့အစည်းများနှင့် ညိှနှိုင်းတဆာင်ရွက်တြးပခင်း၊ 

   ( စ )  ပျ ိုးပင်၊ ြေျ ိုးရစ့၊ ရ ြေ သဇာနှင့် ပိုးသေ်ရဆးြေျား ေုေ်လုပ်၊ ေင်သွေင်း၊  ပု ပင၊် 

ေုပ်ပိးု၊ ရောငး်ချ ခငး်ြေျား  ပုလုပ်ောေွေင် စံချနိ်စံညွှန်းနှင့်ကိုက်ညီ၍ အန္တောယ် 
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ကင်းေှင်းဖပီး သံုးစွေဲခွေင့်ေိှရ ကာင်း အာြေခံချက်ပါေိှရစရေးနှင့် အာြေခံချက်ြေပါရသာ 

ပျ ိုးပင်၊ ြေျ ိုးရစ့၊ ရ ြေ သဇာနှင့် ပိုးသေ်ရဆးြေျား၏ ချ ို့ယွေင်းအားနည်းချက်ြေျားကုိ 

ရောင်သူလယ်သြေားြေျား အချနိ်ြေီသိေိှနုိငရ်ေးရဆာင်ေွက် ခငး်။” 

 ( ဂ ) ြုဒမ်ခွဲ (စ) ၏တနာက်တွင် ြုဒမ်ခွဲ (ဆ) အပဖစ် တအာကြ်ါအတိုငး် ပဖည့်စွက်ရမည် - 

 “(ဆ) မျ ိုး၊ သားတြါက်ရြေွေး ြေူရေး အစာနှင့်ရဆးဝါးြေျား ေုေ်လုပ် ခင်း၊ ေင်သွေင်း ခင်း၊ 

 ပု ပင် ခင်း၊ ေုပ်ပုိး ခင်း သ့ုိြေဟုေ် ရောင်းချ ခင်း  ပုလုပ်ောေွေင် စံချန်ိစံညွှန်းနှင့် 

ကိုက်ညီ၍ အန္တောယ်ကင်းေှင်းဖပီး သံုးစွေဲခွေင့်ေှိရ ကာငး် အာြေခံချက်ပါေှိရေးနှင့် 

သင့်ေင့်ြေျှေရသာရေးနှုန်း ြင့် လွေယ်ကူစွော ဝယ်ယူသံုးစွေဲနိုင်ရေးေို့ကို ညှိနှိုင်း 

ရဆာင်ေွက်ရပး ခငး်။” 

၁၆။ ရောင်သူလယ်သြေားအခွေင့်အရေးကာကွေယ်ရေးနှင့် အကျ ိုးစီးပွေား ြှေင့်ေင်ရေးဥပရေ ပုေ်ြေ ၂၃ ကုိ 

ရအာက်ပါအေိုင်း အစားေိးုေြေည် - 

“၂၃။  ဦးရဆာင်အြွေဲ့သည် ပုေ်ြေ ၂၂ အေ ဝယ်ယူြေည့် လယ်ယာေုေ်ကုန်အြေျ ိုးအစားနှင့် 

ဝယ်ယူြေည့်အစီအစဉ်ေို့ကို စိစစ်၍ အစိုးေအြွေဲ့သ့ုိ ေင ်ပေြေည်။” 

၁၇။  ရောင်သူလယ်သြေားအခွေင့်အရေးကာကွေယ်ရေးနှင့် အကျ ိုးစီးပွေား ြှေင့်ေင်ရေးဥပရေ ပုေ်ြေ ၂၅ ကုိ 

ရအာက်ပါအေိုင်း အစားေိးုေြေည် - 

“၂၅။  ြစ်ရပါ်လာြေည့် အရောငး်အဝယ် အရှုံးအ ြေေ် စာေင်းဇယားြေျားကို ဦးရဆာင်အြွေဲ့က 

ောဝန်ရပးအပ်ရသာ ပြည်တောင်စုစာရင်းစစ်ချုြ်ရံုးမှ ကျွမ်းကျင်သူများြါဝင်သည့် စာရင်းစစ် 

အဖဲွ့ပဖင့် စာရင်းစစ်တဆးရမည်။” 

၁၈။ တတာင်သူလယ်သမားအခွင့်အတရးကာကွယ်တရးနှင့် အကျ ိုးစီးြွားပမှင့်တင်တရးဥြတဒ ြုဒ်မ ၂၇ ကုိ 

တအာက်ြါအတိုင်း အစားေိးုရမည်- 

“၂၇။ မည်သူမဆို တတာင်သူလယ်သမားများအား ဤဥြတဒအရေုတ်တချးတသာ တချးတငွ၊ 

တြးအြ်တသာ အကူအညီနှင့် အတောက်အြ့ံများ သ့ုိမဟုတ် ယငး်တို့နှင့်ြတ်သက်တသာ စီမံ 

ခန့်ခွဲြိုင်ခွင့်ကို တစ်နည်းနည်းပဖင့် ယုံကကည်အြ်နှံပခင်းခံရသည်တွင် အဆိုြါေုတ်တချးတသာ 

တချးတငွတြးအြ်တသာ အကူအညီနှင့်အတောက်အြ့ံများ သ့ုိမဟုတ် ယင်းတ့ုိနှင့်ြတ်သက်တသာ 

စီမံခန့်ခွဲြိုင်ခွင့်ကို မရိုးမတပဖာင့်တသာသတဘာပဖင့် သုံးစွဲပခင်း သို့မဟုတ် စီမံခန့်ခွဲပခင်းပြုလျှင် 

ေိုသူသည် ဥြတဒအရ အတရးယူပခငး်ခံရမည်။” 
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၁၉။ တတာင်သူလယ်သမားအခွင့်အတရးကာကွယ်တရးနှင့် အကျ ိုးစီးြွားပမှင့်တင်တရးဥြတဒ ြုဒ်မ ၂၇ ၏ 

တနာက်တွင် ြုဒ်မ ၂၇ - က အပဖစ် တအာက်ြါအတိုင်း ပဖည့်စွက်ရမည်- 

“၂၇-က။ ဤဥြတဒအရ လုြ်ငန်းတဆာင်ရွက်မှုအစီရင်ခံစာကုိ သက်ဆုိင်ရာလုြ်ငန်းအဖဲွ့သည် 

ဦးတဆာင်အဖဲွ့သ့ုိလည်းတကာင်း၊ ဦးတဆာင်အဖဲွ့သည် အစုိးရအဖဲွ့သ့ုိလည်းတကာင်း သတ်မှတ်ချက် 

နှင့်အညီ ပြုစုတငပ်ြရမည်။” 

၂၀။ တတာင်သူလယ်သမားအခွင့်အတရးကာကွယ်တရးနှင့် အကျ ိုးစီးြွားပမှင်တ့င်တရးဥြတဒ ြုဒ်မ ၂၉၊ 

ြုဒမ်ခွဲ (က) ကိ ုတအာက်ြါအတိုငး် အစားေိုးရမည် - 

“(က) စိုက်ြျ ိုးတရး၊ တမွးပမူတရးနှင့် ဆည်တပမာငး်ဝန်ကကီးဌာနသည် နညး်ဥြတဒ၊ စညး်မျဉ်းနှင့် 

စည်းကမ်းများကုိ ဦးတဆာင်အဖဲွ့နှင့်ညိှနှိုင်းတရးဆဲွပြီး အစုိးရအဖဲွ့၏ သတဘာတူညီချက်ပဖင့် 

ေုတ်ပြန်နိုင်သည်။” 

 

 ပည်ရောင်စုသြေ္မေ ြေန်ြောနုိင်ငံရော်ြွေဲ့စည်းပံုအရ ခခံဥပရေအေကျွနု်ပ်လက်ြှေေ်ရေးေုိးသည်။ 

 

 

(ြုံ) ဝငး်ပမင့် 

နုိင်ငရံော်သြေ္မေ 

 ပည်ရောင်စုသြေ္မေ ြေန်ြောနုိငင်ရံော် 


